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ΠΡΟΣ 
Υπουργό  Παιδείας & Θρησκευµάτων 
κ. Αρβανιτόπουλο  Κων/νο 
  
Υφυπουργούς Παιδείας & Θρησκευµάτων 
κ. Γκιουλέκα  Κων/νο και 
κ. Κεδίκογλου Σ. 
  
ΚΟΙΝ. 
1. Υπουργείο Οικονοµικών, κ. Στουρνάρας Ι. 
2. Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλ/κής ∆ιακυβέρνησης, κ. Μητσοτάκης Κ. 
3. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κ. Βρούτσης Ι. 
4. Υπουργείο Εσωτερικών, κ. Μιχελάκης Ι. 
5. Υπουργείο Υγείας  κ. Γεωργιάδης Σπ. 
6. ΓΣΕΒΕΕ 
7. Κόµµατα (Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ∆ΗΜΑΡ, ΚΚΕ, Ανεξάρτητοι Έλληνες) 
  
 
 
 
ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση»  
  
  
 

H Πανελληνία Οµοσπονδία  Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών,  µετά από τις πρόσφατες 

και αιφνιδιαστικές εξελίξεις στο χώρο της ∆ηµόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, διαµαρτύρεται για 

τη κατάργηση της ειδικότητας Βοηθών Οδοντοτεχνιτών, διότι κρίνει αναγκαία και επιβεβληµένη 

την ύπαρξη της ειδικότητάς µας στην ∆ηµόσια ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το παράδοξο 

είναι ότι η σκανδαλώδης αυτή απόφαση γίνεται µε πρόσχηµα µεταξύ άλλων η περιβόητη 

«σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας». Στην περίπτωση αυτή όµως πρόκειται 

ακριβώς για «αποσύνδεση» της εκπαίδευσης από την αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας έχει 

ανάγκη από εξειδικευµένο προσωπικό που θα στελεχώνει τα εργαστήρια µας. Το προσωπικό 

αυτό µπορεί να µας το δώσει ένα αναβαθµισµένο δηµόσιο  τεχνικό λύκειο. Θεωρούµε ότι η 

έλλειψη του εξειδικευµένου προσωπικού , θα έχει σαν αποτέλεσµα να παρεµποδίζεται η 

οµαλή κα η εύρυθµη λειτουργία τους. Θέλουµε να τονίσουµε πως η ειδικότητά µας σχετίζεται µε 

την αποκατάσταση της στοµατικής υγείας, αλλά και της γενικότερης σωµατικής υγείας  αφού 

αλληλοσυνδέονται. 

 



 

Ως εκ τούτου δεν µπορούν να στελεχωθούν τα εργαστήριά µας µε ανειδίκευτους 

υπαλλήλους, που δε θα µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

επαγγέλµατος. 

 

Καλούµε την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφαση της και να προχωρήσει σε άµεση και 

δραστική αναβάθµιση της ∆ηµοσίας ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.  

Να µην γίνει καµία απόλυση συναδέλφων οδοντοτεχνιτών που εργάζονται στο Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

 

 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                                                      ΣΠΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  

               

 

 


